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Metodologie de selectie 

a participantilor la sesiunile de lucru 

din cadrul proiectului 

E-Nursing: Program de instruire in tehnologia 

informatiei 

a asistentilor medicali, in contextul informatizarii 

sistemului sanitar 

1 I Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni! 
Titlul proiectului "E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul 
informatizarii sistemului sanitar" Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 
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Investeste in oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013 

Axa prioritara 6 - " Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" 

Domeniul major de interventie 6.3 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru 

promovarea adaptabiliatii" 

Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 

CUPRINS 

1. Cadrul general 

2. Criterii de selectie a participantilor 

3. Dosarul de participare (documente necesare participarii) 

4. Documente justificative ale participantilor 

2 I Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni! 
Titlul proiectului "E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul 
informatizarii sistemului sanitar" Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 



OWYGIMOS ORGAMISKIL 00E1.940.12 
RESIGN.. MIMI PUS CEO 
1.011100-1.110tA0S311./OV 

   

e 

    

UNIUNEA Et/ROPE/AA GUST NUL 71COANitl 
110N1S114 I MUNC1. rA/01.0.1 

PRO1 Cpf I SWALE 
AMPOSORU 

Fax1u1Saia1Gropean 
0090Ril 200.2013 

1. Cadrul general 

Aceasta Metodologie de selectie a participantilor la sesiunile de lucru din cadrul proiectului a 

fost elaborate in vederea selectarii participantilor din cadrul proiectului „E-Nursing: Program de 

instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului 

sanitar", ID POSDRU/81/3.2/S/57946 pentru sesiunile de lucru prevazute in cadrul proiectului. 

Activitatea de organizare a sesiunilor de lucru la nivel regional face parte din Campania de 

informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de 

grupurile vulnerabile care se va desfasura in cadrul proiectului pe o perioada de 33 de luni. 

Campania va avea drept obiectiv eliminarea stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile si 

combaterea discriminarii, atat la locul de munca, intre angajatii din sectorul sanitar, cat si fata de 

beneficiarii serviciilor fumizate prin sistemul de sanatate. 

Rezultatul asteptat al celor 4 sesiuni de lucru este acela de a culege informatii despre perceptia 

personalului din sistemul de sdratate asupra existentei si profunzimii problemelor de 

discriminare din sistemul sanitar. Datele colectate in cadrul acestor sesiuni vor fi folosite la 

realizarea Manualului de bune practici pentru combaterea discrimindrii in sectorul sanitar. 

elaborat si diseminat la nivelul unitatilor medicale din sistemul sanitar. 

Sesiunile de lucru se vor desfasura in orase capitale de judet, din 4 euroregiuni de dezvoltare ale 

Romaniei, cele 8 euroregiuni hind reunite cate 2 in functie de proximitatea geografica. 

2. Numarul participantilor la sesiunile de lucru este de circa 80 persoane, respectiv 4 grupe a 

cate 20 de participanti), angajati in sistemul de sanatate in urmatoarele domenii: 

1. asistenti medicali; 

2. reprezentanti ai sindicatelor din sanatate (lideri si membri); 

3. manageri (asistenti sefi de la toate nivelurile); 

4. angajati ai departamentelor de resurse umane din directiile de sanatate. 

3 I Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 Investqte in oameni! 
Titlul proiectului "E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul 
informatizarii sistemului sanitar" Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 
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Sesiunile de lucru vor fi organizate astfel: 

Sesiune 
Locatie si regiuni 

de dezvoltare 
Data Participanti 

1 Bucuresti 

Regiunile Bucuresti-

Ilfov si Sud-Vest 

august 2011 asistenti 	medicali 	angajati 	in 

sistemul de sanatate 

2 Constanta 

Regiunile 	Sud 	si 

Sud-Est 

august 2011 reprezentanti 	ai 	sindicatelor 	din 

sanatate (lideri si membri) 

3 Timisoara 

Regiunile 	Vest 	si 

Nord-Vest 

septembrie 2011 manageri (asistenti sefi de la toate 

nivelurile, directori de ingrij ire, etc) 

4 Iasi 

Regiunile Centru si 

Nord-Est 

septembrie 2011 angajati 	ai 	departamentelor 	de 

resurse umane din sistemul sanitar 

2. Criterii de selectie a participantilor 

Pentru a asigura un acces cat mai adecvat candidatilor, in vederea atingerii cerintelor proiectului, 

dosarele persoanelor interesate sa participe vor fi selectate in baza urmatoarelor criterii: 

a. Respectarea criteriului numeric - circa 80 persoane/4 sesiuni, circa 20 persoane/sesiune; 

b. Respectarea criteriului de gen (80 % femei); 

c. Apartenenta la grupul specificat pentru fiecare sesiune; 

d. Experienta mai mare de 3 ani in sistemul de sanatate; 

4 I Proiect cofinanlat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 Investqte in oameni! 
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e. Respectarea criteriului egalitate de sanse (femei si barbati), 

f. Participare in cadrul altor proiecte finantate din fonduri europene. 

Pe baza acestor criterii de selectie se vor identifica informatiile cu privire la experienta 

participantilor si a apartenentei acestora la grupurile specificate pentru fiecare sesiune. 

lerarhizarea persoanelor propuse si inscrise si  finalizarea procesului de selectie prin incadrarea 

pe lista de participanti (si a altora pe pozitiile de rezerva) se va realiza in ordinea descrescatoare 

a punctajelor obtinute. 

3. Documente justificative: 

Adeverinta de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata ca 

asistent medical sau departamentul resurse umane al unei unitati sanitare); 

C.I./B.I. 

Informatii suplimentare privind activitatile derulate In cadrul proiectului cu privire la 

participarea in cadrul sesiunilor, pot fi gasite la urmatoarele adrese: 

www.oamr.ro  

www.ascri.ro. 

www.ascri.ro/e-nursing/  (site proiect) 
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